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Broer en zus Haanstra schrijven
EDWIN FISCHER

WINSUM Zelden vertoond in de 65-

jarige historie van het Fries kampioenschap fierljeppen; broer en zus
die beiden de titel in hun categorie
veroveren. Rutger en Inger Haanstra deden het zaterdag.
Feest in huize Haanstra op It Heidenskip. Die zin valt al decennialang
te schrijven. Haanstra’s zijn ongeveer de levensader van It Heidenskip en dus ook van de fierljepvereniging. En van de blaaskapel niet te
vergeten.
Inger Haanstra maakt deel uit van
beide sociale netwerken van het uitgestrekte dorp in de landerijen van
Súdwest-Fryslân, het dorp dat op 1
januari van dit jaar 330 inwoners

kende, met gemiddeld 13 inwoners
op 1 vierkante kilometer.
De zestienjarige Heidenskipse
had het zaterdag druk. Overdag strijden om de Friese fierljeptitel, in de
avond met haar bugel onder de arm
naar de repetitie van de blaaskapel.
,,Tijd voor een feestje heb ik dus nog
even niet’’, zei ze zonder spijt. Want
bugelspelen is ook mooi.
Misschien kwam het wel omdat ze
helemaal niet gedacht had dat ze
Fries kampioene bij de meisjes zou
worden. Twee weken geleden liep ze
een behoorlijke enkelblessure op.
Eerste prognose: einde seizoen.
Maar zoals wel vaker bij jonge
sporters verliep het herstel boven
verwachting. Ze besloot het er donderdag op te wagen. Met een door
moeder Martina professioneel inge-

tapete enkel trainde ze op de schans
van Winsum. Inger: ,,Dat ging prima,
ik had nergens last van. Dus toch
naar het FK!’’
,,In bonus’’, vond ook vader Hendrik (ien fan Hotze), die qua prestaties nergens op rekende. ,,Mar Inger
is groeid, hat in hiele goeie mentaliteit. En it siet fansels wol mei dat
Hanneke (Westert, red.) as grutte favoryt de finale net helle.’’
Dat deden Manon Koehoorn uit
Sneek en Tzumse Jeltske Terpstra
verrassend wel. De laatste ging zelfs
met 13,81 meter als beste de finale in.
Gezien de staat van de enkel van Inger Haanstra leek ze op de Friese titel
af te stevenen.
Na drie voorrondesprongen was
het voor Inger Haanstra, letterlijk en
figuurlijk gesteund door haar ou-

fierljepgeschiedenis met dubbele titel
‘Weer Fries
kampioen, dit keer
samen met mijn
zusje. Super toch?’
ders, alle zeilen bijzetten om nog
een sprong te maken in de uit twee
pogingen bestaande finale. Hendrik:
,,Se waard opnij yntapet en hie sels al
sein dat se noch mar ien sprong
meitsje soe. We wisten wêr’t wy de
stok delsetten moasten en Inger moast it noch ien kear dwaan.’’
Dat deed ze, en hoe. Ze verbeet de
pijn, rende met een grimas op het
gezicht aan en deed alles wat ze
moest doen. Inclusief over het balle-

tje in het zandbed springen. Nipt. Ze
noteerde 13,95, wachtte nog gespannen op de pogingen van Manon en
Jeltske en kon toen zittend langs het
zandbed met een coldpack op de enkel en omarmd door vader Hendrik
een zegegebaar maken.
Iets verderop op de juniorenschans vierde Rutger Haanstra net
zo ingetogen zijn Friese titel. Hij had
er ook hard voor moeten werken,
maar verdiende het net zo zeer als
zijn zusje.
De net achttien geworden Heidenskipper prolongeerde zijn Friese
juniorentitel. Twee jaar geleden was
hij ook al Fries jongenskampioen geworden, waardoor de zege van zaterdag – voor ongeveer 750 fierljepfans
– zijn derde Friese titel op rij betekende. Een unieke score.

Rutger Haanstra rekende al in de
tweede voorrondesprong af met al
zijn concurrenten. Hij sprong 19,43
meter en ging daarmee als beste en
topfavoriet de finale in. Hij kreeg
daarin te maken met een andere favoriet, Wisse Broekstra uit Tzummarum, en met thuisspringer Minne
Smit.
Omdat beiden die 19,43 in principe moesten kunnen springen, was
het nog wel een spannende finale.
,,Bij elke sprong van Wisse en Minne
hield ik er rekening mee dat ze over
mijn afstand heen zouden gaan’’, bekende Rutger. ,,Maar mijn geluk was
misschien wel dat Wisse wat blessures had. Daardoor bleef mijn 19,43
overeind. Weer Fries kampioen, dit
keer samen met mijn zusje. Super
toch?’’

Rutger Haanstra en zijn zus Inger pakten zaterdag beiden een titel op het FK
fierljeppen in Winsum.

